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کمیته ی فرهنگی نساء الجنت
...تقدیم می کند
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ا فاِطَمُة بَْضَعٌة ِمنِّی یُؤِْذینِ » بَه نَصَ ی ما آذاها َو یَْنَصبُِنی ما اَِّنم
پاره تن من است، آنچه او را آزار دهد مرا آزار می دهد و فاطمه 

(رمنبی اک).«آنچه او را به زحمت افکند مرا به زحمت می افکند

Bالگویی برای    زنان مسلمان

:آنچه بر زنان حرام است
.ناسپاسی شوهر ولعن کردن

زنان عادت دارند وقتی ناراحت از همرسشان می شوند همه خوبیهای شوهر را نادیده می گیرند 
وناسپاسی شوهر را می کنند

خلوت وسفر با نا محرم
پیامرب فرمودند زن نباید با نامحرم یا تنها به مسافرت برود مگر اینکه محرمی همراه داشته باشد

افشاء ارسار همبسرتی
پیامرب فرمودند بدترین انسان از لحاظ ارزش وانسانیت در روز قیامت زن ومردی است که ارسار مریوط 

به همبسرتی خودرا فاش می کند وبرای دیگران تعریف می کند

اختالط ودر هم آمیخنت با مردان ولو برادر همرس باشد
پیامرب فرمودند از رفنت وداخل شدن بر زنان خودداری فرمایید وفرمودند خلوت با نزدیکان شوهر خطرناک وموجب 

هالکت است

نرم ونازک َّنودن صدا وآرام َّنودن آن برای مردان



است که همسرانی از ( این)از نشانه های او و 
جنس خودتان برای شما آفرید؛ تا به آنها آرام گیرید، و در میانتان مودت و 

نشانه های است برای گروهی که تفکر ( امر)رحمت قرار داد، بی گمان در این 
الروم(21.)می کنند

صلی اهلل علیه وسلم 



صلی اهلل علیه وسلم 

ز بر زنان سر پرست و نگهبانند، بخاطر آنکه خداوند برخی امردان 
.  بخاطر آنکه از اموالشان خرج می کنند( نیز)ایشان را بر برخی برتری داده، و 

حفظ ( برای آنان)به پاس آنچه خدا ( و)پس زنان صالح، فرمانبردارند، 
و زنانی . حفظ می کنند( آنان)را در غیبت ( اسرار و حقوق شوهران خود)کرده،

ر د( اگر فرمانبردار نشد)را که نافرمانی آنها بیم دارید، پند و اندرزشان دهید، 
ا آنان را بزنید، پس اگر از شم( و اگر تأثیر نکرد)بستر از ایشان دوری کنید، 

که ( بدانید)تعدّی بر آنها مجویید، ( سرزنش و)اطاعت کردند، هیچ راهی برای 
.خداوند، بلند مرتبه ی بزرگ است
صلی اهلل علیه وسلم 



وسلم صلی اهلل علیه 

و مهریه زنان را به عنوان 
با طیب خاطر به آنان بدهید، پس اگر آنان چیزی از ( و فریضه ای الهی)هدیه 

(النساء4.)بخوریدآن را با رضایت خاطر به شما بخشیدند، آن را حالل و گوارا 

ده کسانی که ایمان آورای 
برای شما حالل نیست که اززنان به اکراه ارث برید ، وانان را زیر فشار قرار! اید

ندهید ، تا برخی از آنچه را که به آنان داده اید؛ پس بگیرید ، مگر اینکه آنها
مرتکب عمل زشت آشکاری شوند ، وبا آنها بطورشایسته رفتار کنید، و اگر از

کراهت داشتید، پس چه بسا چیزی را خوش نمی دارید ،( خوشتان نیامد و) آنان 
(النساء19.)و خدا در آن خیر بسیار قرار می دهد

صلی اهلل علیه وسلم 



:لموسصلی اهلل علیه 

:صلی اهلل علیه وسلم

صلی
وسلماهلل علیه 





نِّبنِی بسم اللّه اللهم جَ:اگر شخص،هنگام همبستری با همسرش بگوید

ز ما واز شیطان را ا!الشیطانَ،وَجِّبِ الشیطانَ ما رَزَقتَنَا،یعنی به نام خدا،الهی

بوجود اگر ازآن همبستری،فرزندی.آنچه به ما عنایت می کنی،دور نگهدار

صحیح بخاری5165.آید،هیچ شیطانی،هرگز به او ضرری نمی رساند



اشید، اگر گل باشید پروانه ها را به سوی خود جذب می کنید ، اگر زباله ب
!مگس ها را 



موسسه قرانی نورالیقین
شهر لمزان

واحد فرهنگی جوانانکمیته ی فرهنگی نساء الجنت
مسجدجامع بستک

کمیته ی فرهنگی مسجدجامع
اهل سنت و جماعت قشم

زن مسلمان اصالــت 
عفـــت اوســـت که

مهـــمترینحجــــاب
.اســتآن رکــــن 
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